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d) A feltételes mód tárgyas ragozásának -nók, -nők toldaléka 
 
A feltételes mód tárgyas ragozásának sora ma így hangzik: hoznám, hoznád, 

hozná, hoznánk, hoznátok, hoznák. A többes szám első személyének eredeti, ha-
gyományos toldaléka nem a -nánk, -nénk, hanem a -nók, -nők (tehát: mi hoznók azt). 
A változás úgy történt, hogy az alanyi ragozás végződése a tárgyas ragozás toldalé-
kának helyébe lépett, s így nyelvtani azonosalakúság jött létre: 

 
Szívesen hoznánk neked valamit (alanyi). 
Szívesen elhoznánk neked a kért könyvet (tárgyas). 
 
Az utóbbi forma mai nyelvhasználatunkban teljesen általánossá, mondhatni 

természetessé lett, és szokatlannak tűnik a korábbi változat: 
 
Szívesen elhoznók neked a kért könyvet. 
 
Az efféle alakokat csak különleges stílushatás elérésére használjuk, például 

rendkívül ünnepélyes, emelkedett hangú szövegek szerkesztésekor, de akkor is rit-
kán. Könnyen előfordulhat tudniillik, hogy tévesen akkor alkalmazzuk, amikor 
pedig az alanyi ragozású igealakra lenne szükség. A választékosnak szánt megfo-
galmazás így csupán nyelvi félműveltségünket bizonyítja: 

 
Még  játszanók egy kicsit (helyesen: játszanánk). 
 
Irodalmi alkotásokban találkozhatunk az archaikusnak ható formával, ezért 

továbbra is tudnunk kell a jelenségéről, hogy helyesen értelmezzük a szöveget: 
 
Mintha újra hallanók a pusztán 
A lázadt ember vad keserveit… 

(Vörösmarty Mihály) 
 

e) A feltételes mód alanyi ragozásának egyes szám 1. személye 
 
Az alcímben jelzett igealakkal a mély hangrendű szavak esetében lehet 

gondunk: én hoznék / kapnék / mondanék / olvasnék valamit. A szótő mély 
magánhangzói ellenére itt nincs hangrendi illeszkedés, és magas hangrendű 
toldalékot fűzűnk a tőhöz. Így tudjuk ugyanis elkerülni azt, hogy megegyezzék 
egymással az alanyi ragozás egyes szám 1. személye és a tárgyas ragozás többes 
szám 3. személye: 

 
én hoznék valamit – ők hoznák azt 
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Igen súlyos nyelvhelyességi hibának számít a helytelen toldalékolás (én 
hoznák). 

 
f) Az igekötők 
 
A mintegy száz igekötőnk segítségével árnyalhatjuk, módosíthatjuk, 

megváltoztathatjuk az alapige jelentését: 
 

csap (’üt’) 
becsap (’ajtót bevág’; ’rászed’) 
elcsap (’elbocsát állásából’) 
felcsap vminek (’beáll vminek’) 
hozzácsap (’hozzátesz, hozzászámít’) 
kicsap (’kizár, elbocsát’) 
lecsap (’indulatosan ledob’) 
összecsap (’harcolni, küzdeni kezd vmivel’) 

 
Az igekötők használatakor azt kell mérlegelnünk, hogy nyújt-e valamilyen 

jelentéstöbbletet, vagy pedig nem, mert az utóbbi esetben nincs szükség rá. 
 
Fölösleges az igekötő: (be)biztosít, (be)csatol, (be)pótol, (el)kirándul, (ki)pótol, 

(ki)értesít, (ki)hangsúlyoz, (ki)kézbesít, (le)ellenőriz, (le)közöl, (le)igazol(tat), 
(le)láttamoz, (meg)kifogásol. 

 
Az iménti példákban az igekötő nélküli forma pontosan azt jelenti, mint az 

igekötős, ezért éljünk az egyszerűbb és rövidebb alakkal. A gyakori használat miatt 
megszokottá vált ugyan a bebiztosít és a kihangsúlyoz, de továbbra is hibásnak tart-
hatjuk mindkettőt. A felsorolás több szava az iskolai nyelvből (bepótol, kipótol, leel-
lenőriz, leláttamoz), illetve a hivatalos nyelvből való (becsatol pl. iratot, kiértékesít, 
kikézbesít, megkifogásol). Az előbbi csoportra gondolva tehát nagy a pedagógusok 
felelőssége e típushibák továbbélésében. A helytelen alakulatok némelyike analó-
giás úton vagy szerkezetvegyüléssel jött létre, például: 

 
kiemel      x  hangsúlyoz = kihangsúlyoz 
kiegészít   x pótol            =  kipótol 
 
Mindenképpen kerülendő, hogy igekötős igét lássunk el újabb igekötővel 

(elkirándul, leellenőriz, megkifogásol).  
A hivatalos, a jogi és a műszaki nyelvben bőven akadnak fölösleges igekö-

tők, de szűkebb használati körű kifejezésekben. Ezek ugyan az adott szakzsargon 
sajátos termékei, és kevésbé ismertek, mégis szóvá tehetjük őket: (be)azonosít, a bű-
nözők (le)követik áldozatukat, (le)elnökli az ülést, (meg)hiányolt alkatrész, (meg)javasolt 
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napirend. A szaknyelvi alakulatok megítélése nem egységes: vannak, akik bizonyos 
esetekben el tudják fogadni a mind gyakoribb le és meg igekötő használatát, mivel 
újabb jelentésárnyalatot éreznek bele, például a cselekvés befejezetté tételét. A 
köznyelvben és a sajtóban viszont ajánlatos elkerülni a furcsa vagy félreérthető 
kifejezéseket (a múzeum a festményt levédte – azaz védetté nyilvánította). 

A fölösleges igekötő-használat idegen szavak esetében is megfigyelhető. A 
hibát sokszor az okozza, hogy a nyelvérzékünk nem ismeri föl az idegen szó elő-
tagjának a fölöslegesen kitett magyar igekötővel való egyenértékűségét, azonos je-
lentéskörét. Ez az igekötő a magyar megfelelőről is átkerülhet az idegen szóra, így 
szerkezetvegyülés jön létre: 

 
degradál    x   lefokoz   =   ledegradál 
exportál     x   kivisz, kiszállít  =  kiexportál 
fixál           x   (le)rögzít =  lefixál 
integrál     x    betagozódik =  beintegrál 
invesztál    x    beruház, befektet  =  beinvesztál 
kombinál   x     (össze)vegyít, összekapcsol  =  összekombinál 
redukál     x     (le)csökkent    =  leredukál 
szeparál   x      elkülönít  =  elszeparál 
transzformál x átalakít = áttranszformál 
 
Tanulságként leszögezhetjük: ahol lehet, ragaszkodjunk a mindenki számára 

világos magyar igéhez. 
Másféle hibatípus az igekötő idegenszerű használata. Az alábbi 

germanizmusokat korábban sokat bírálták, a köznyelvben mégis eléggé elterjedtek 
manapság is. Igényes megfogalmazásban óvakodjunk tőlük:  

 
Kerülendő Helyes 
átbeszél megbeszél 
beszüntet megszüntet, beszüntet 
betart megtart, betart 
kigyakorol begyakorol 
kinéz tűnik, látszik vmilyennek 
kiolvas elolvas 

 
Két igénél már jelentésmegoszlás történt, emiatt nem egyértelmű a hibázta-

tás. Beszüntetik a munkát, a rádióadást, valaminek a gyártását, de megszüntetik a hi-
ányt, a nyomort, az újság kézbesítését, illetve terjesztését. Betartják az előírásokat, 
a rendelkezéseket, a szabályokat, a törvényt stb.; tehát az igének olyan „külső” 
tárgya van, amely az alanytól többé-kevésbé idegen akarati, hatalmi tényező, ható-
erő érvényesülését jelenti, s az ige az alanynak ehhez való alkalmazkodásra, igazo-
dására utal. Megtartja viszont valaki a szavát, ígéretét, esküjét, illetve a szokást; 
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tehát az igének „belső” tárgya van, s az ige jelentése az alanyhoz tartozó, tőle 
eredő megnyilatkozásra vonatkozik, amelyet bizonyos lelki tartalom is jellemez. 
Itt a megőrzés, a ragaszkodás és az önként vállalt kötöttség képzete érvényesül. 
(Mindkét példapárunkban lehetnek átfedések, azaz nem kezelhetjük mereven az 
ajánlott formákat.) 

A nyelvművelők sokat hibáztatták a szakzsargon két igekötős szavát: kiszerel 
’csomagol’, kivált ’pótol, helyettesít’. A köznyelvben kerüljük őket. 

A szükséges igekötő elmaradása újabban egyre gyakoribb jelenség. Akkor 
tekinthető hibának, ha jelentéskülönbség van az igekötős és az igekötő nélküli 
forma között. Sokszor viszont csak a nyelvi gazdaságosság, egyszerűsítés miatt 
marad el az előtag, elsősorban a köznyelvben vagy a szakzsargonban. Az igényes 
megfogalmazás azonban továbbra is megkívánja a teljes alakok használatát. 

Eredménytelen maradt a sok-sok hibáztatás: nem sikerült száműzni a gazda-
sági szaknyelvből a bonyolít igét lebonyolít értelemben. Pedig nem mindegy, hogy 
valaki az ügyet bonyolítja (összezavarja) vagy lebonyolítja (elintézi). Az ügyintéző 
félresikerült szinonimája a  bonyolító, ez már-már elfogadott foglalkozásnév. Többi 
példánk a hivatalos nyelvből való. „…az örökhagyó mást nevezhet örökössé.” A 
hiányzó igekötővel kiegészítve megváltozik a vonzat, azaz a határozórag: más 
örököst nevezhet meg, vagy mást nevezhet meg örököseként. (Egyéb javítási lehetőség: 
mást jelölhet ki örököséül.) Olykor elhangzik, hogy egy bírósági ügyben marasztaló 
ítélet született. Marasztalni a vendéget szokták azért, hogy ne menjen még, 
maradjon tovább, és beszélhetünk vendégmarasztaló sárról is; a bírósági ítélet viszont 
elmarasztaló, ha valakit felelősnek, vétkesnek vagy bűnösnek találnak az ügyben.  

 

Néhány további példa: 
 

Két autó (össze)ütközött a Rákóczi úton. 

A forgalmat (el)terelik. 

A havazás miatt (fel)borul a menetrend. 

A bajnoki fordulóban ismét (fel)borult a papírforma. 

Az építkezést anyagi okokból (el)halasztják. 

Hibát követett (el) azzal, hogy idejében nem jelentette a történteket. 

Üzletünkben Shimano alkatrésszel (fel)szerelt kerékpárok kaphatók. 

 
Igen súlyos hiba, ha nem ismerjük föl az el nem váló igekötőket a követ-

kező szavakban: befolyásol, bevételez, ellenőriz, fellebbez, kifogásol, kivételez, kivitelez, kivo-
natol. Az igekötők rendhagyó viselkedését az okozza, hogy a felsorolt igék (a felleb-
bez kivételével) főnevekből alakultak ki: befolyás, bevétel, ellenőr, kifogás stb. (A felleb-
bez pedig a feljebb középfokú határozószóból.) Ezekben az alapalakokban elvá-
laszthatatlanul összeforrott a két szóelem, úgyhogy amikor igeképzővel látjuk el 
őket, akkor is megőrzik ezt a jellegzetességüket: 
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Egyéb ige Hibás Helyes 
nem hozza be nem folyásolja be nem befolyásolja 
álljanak ellen őrizzék ellen ellenőrizzék (!) 
fel fognak menni fel fognak lebbezni fellebbezni fognak  

(fellebbeznek) 
ne vigyék ki ne vitelezzék ki ne kivitelezzék (!) 

  
Nem ide tartozik az ellenszegül, a feltételez és a kirándul, tehát igekötőjük sza-

bályosan elválik a megfelelő mondatbeli helyzetben (nem szegült ellen, nem tételezte 
föl, nem rándult ki). 

Az igekötők használatának újabb jelenségei. Az igekötők mozgékonysá-
gát, kimeríthetetlen jelentésárnyaló szerepét bizonyítja, hogy állandóan keletkez-
nek újabbnál újabb igekötős igék. Szokatlanságuk és vélt helytelenségük ellenére 
nem tudjuk korlátozni alkalmazásukat, legföljebb arról lehet szó, hogy a művelt 
köznyelvben kerüljük a stilisztikailag nem odavaló formákat. Az új változat ugya-
nis a legtöbbször valóban hoz jelentésbeli vagy stílusbeli eltérést, és így meglehet 
a létjogosultsága. Különösen szembeötlő a le igekötő elszaporodása: 

 
lebénul megbénul 
lebetegedik megbetegszik 
lebeszél (időpontot) megbeszél 
ledermed megdermed 
ledöbben megdöbben 
lerendez elrendez, elintéz 
leszervez megszervez 
letárgyal megtárgyal 
leterhel megterhel, túlterhel 

 
Ritkább, főleg szakzsargonbeli példák: leadózik, lejelent (létszámot), 

lejelentkezik, lemenedzsel, leszanál, letetőzik (árhullám). A választékos nyelvhasználat-
ban célszerű ragaszkodni a hagyományos formákhoz. 

A be igekötő terjedése is elsősorban szaknyelvi jelenség: bevizsgál, beminősít, 
bemódosít, beriadóztat, bejósol. A vállal – elvállal – felvállal mellett megjelent az 
egyébként fölöslegesnek tűnő bevállal.   
 

 


